cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 2

Ročník XIII.

Setkání pod Lipú
10. 6. 2011

2/2011

Život v Topolné

strana 1

Vážení spoluobčané.
Zdravím Vás na prahu prázdnin. Věřím, že Vaše děti, vnuci a
pravnuci přinesli hezké vysvědčení, a tak všichni propadneme
dovolenkovému lenošení nebo
alespoň troše odpočinku v podobě zapomenutí na povinnosti.
Tato prázdninová atmosféra
však nenastane v obci, za což se
předem omlouváme, ale na druhé straně se těším, že se konečně něco začne hýbat. Co že je
na Vás nastraženo? V měsících
červenec a srpen je připravena
rekonstrukce kanalizace kolem
obecního úřadu a prodejny Jednota směrem nahoru v délce 250
m. Komunikace bude tedy po
dobu výstavby zúžena a provoz
omezen. Po rekonstrukci kanalizace bude položen nový povrch
vozovky a konečně zmizí zaplátovaná „kostkovice“. Obě stavby
v hodnotě 6 milionu korun bude
Obec realizovat bez dotace, protože v současné době na žádný
dotační titul nedosáhne a situace návsi je neúnosná. Zastupitelstvo obce rozhodlo vzít si úvěr
u banky. Zatím se však tato akce
zadrhla na výběru dodavatele
stavby, což logicky znamená,
že se celá věc časově posune.
(Nechci pomyslet, že by se letos
vůbec nerealizovala.)

V prázdninových měsících
bude také probíhat stavba nového vedení vodovodu od stávajícího vodojemu a regulační šachty, která vyrovná tlakové poměry
v horní části obce. Součástí
tohoto projektu je také zokruhování třetího vodovodního pásma
– práce budou probíhat v lokalitě nad částí obce Chalúpky – od
kapličky sv. Antonína za Zimákovým směrem dolů. Stavbu regulační šachty financují Slovácké
vodárny UH. Další letní akcí
bude výměna střechy budovy
KS Bůrovce, kterou zrealizuje
místní firma ROMAX CZ v ceně
1 043 221 Kč, dotace Zlínského kraje činí 467 000 Kč. V srpnu bude dokončena probíhající
výsadba zeleně kolem Domu
s pečovatelskou službou a na
dětském hřišti, jejímž dodavatelem je společnost Florstyl
z UH. Cena díla je 1 675 000Kč,
z Operačního programu životního prostředí je tato akce podpořena částkou 1 300 000 Kč.
V červenci začneme s dlouho
připravovanou rekonstrukcí školní kuchyně v mateřské škole.
Dlouho připravovaná je proto, že
musí proběhnout mimo provoz
MŠ, tedy o prázdninách. Rekonstrukce začala vlastně už v loňském roce, kdy byly vyměněny

nevyhovující elektrické trouby
za moderní konvektomat. Teď
proběhne výměna el. rozvodů
firmou M. Janů, přívod plynu a
rekonstrukci odpadů zajistí firma
J. Mášek. Instalaci kuchyňského
zařízení, které pořizujeme z dotace 306 tisíc Kč Státního zemědělského intervenčního fondu,
provede společnost SEVEZA.
Celkově vyjde rekonstrukce ŠJ
na cca 600 tisíc Kč.
Doufám, že jsem ve výčtu na
nic a nikoho nezapomněla. Bude
to hektické léto, ale věřím, že s
pomocí radních a zastupitelstva,
kterým chci za jejich dosavadní práci a zodpovědný přístup
poděkovat, všechno zvládneme
ku prospěchu Obce.
Prázdniny uletí jako voda. V
září nás čekají tradiční Slavnosti
vína v Uherském Hradišti, na které Vás už teď jménem Regionu
Za Moravú srdečně zvu a těším
se, že se tu zase potkáme. Přeji
Vám hezky a pohodově prožité
dovolené se šťastnými návraty.
Dětem přeji krásné prázdniny –
hlavně, aby se nenudily a nedělaly co se nemá!
Mgr Hana Marášková
starostka

Na soutěži lidových
zpěváků v Březolupech se
skupinou Jižany Topolnou
reprezentovala paní Anna
Mikošková
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USNESENÍ 05/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 28. 6. 2011
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

hospodaření obce za období 01 – 05/2011
rozpočtovou změnu č.2
přijetí úvěru ve výši 6 milionů Kč od České spořitelny a.s.
převod částky 150 tis. Kč z běžného účtu na účet SFRB
směnu pozemků: parc. č. 3084 o výměře 1165m2 a 3085o výměře 982 m2 od Marcely
Kašné, Topolná 445, za pozemky parc.č.1984 o výměře 136 m2 a parc. č. 1987 o
výměře 149 m2 v majetku Obce Topolná
bezúplatný převod nemovitosti: parc.č.3302/21 o výměře 87 m2 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha2
prodej: části pozemku pozemku parc.č. 3285/4 o výměře 2,76 m2 Ludvíku Šenkovi
trvale bytem Topolná 19 a Radce Jašové, Školní 1300, Otrokovice za cenu 60,-Kč/m2
přijmutí daru pozemků zapsaných na LV 120 od:
Mikulkové Svatavy trvale bytem Topolná 427
Dovrtělové Anežky, trvale bytem Topolná 71
Jurygáčkové Jiřiny, trvale bytem Topolná 175
Kaňovského Vojtěcha, trvale bytem Topolná 201
Knota Augustina, trvale bytem Topolná 283
Hlavačky Vlastimila a Hlavačkové Boženy trvale bytem Topolná 56
Kadlčíkové Jany, trvale bytem Topolná 70
Ladislava Berky, trvale bytem Topolná 161
Marie Sekaninové, trvale bytem Topolná 148
Anny Knapové, trvale bytem Topolná 128
Foltýna Ivana, r.č. 430526/451 trvale bytem Topolná 83, pozemek zapsaný na LV 741
Smlouvu o dílo se společností ROMAX CZ, s.r.o. na rekonstrukci střechy KS
Bůrovce s cenou 1 043 221Kč.
Dodatek č.1 smlouvy o dílo se společností ROMAX CZ, s.r.o. na rekonstrukci
střechy KS Bůrovce .
Smlouvu o dílo se společností SEVEZA s.r.o. na rekonstrukci kuchyně MŠ s cenou
339 249 Kč.
zprávu Finančního výboru č. 02/2011
finanční vyrovnání s Agenturou Chabi dle usnesení FV č.02/2011
odsunutí řešení pozemku parc. č. 3235 nejdříve na září 2012
provedení provizorní komunikace Nad školou výplní vyjetých kolejí
přijetí Dany Hubáčkové členkou Společenské komise

B. Zastupitelstvo obce revokuje:
- usnesení ZO č. 06/2008 a 02/2011

Tenisový klub Topolná

PRONÁJEM TENISOVÉHO KURTU
CENA : 40,- Kč/hod
Klíče: paní Černá, Topolná 362
(jezdecké stáje vedle kurtu)
Tel. 775 492 559
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Chceme získat dotaci?
Kdo
by
nechtěl? Všude
z novin, z televize a jiných médií
na vás vyskakují
nabídky „jen si
požádejte, dostanete, je to tak
snadné....“!!! Při
četbě zpravodaje OPŽP Priorita
se mi líbil přehled
procesu kontroly
dotace. Napadlo
mě, že by bylo
dobré, abych vás
s touto tématikou
seznámila.
Přehled začíná
okénkem
„Předložení
žádosti“. Je třeba
uvést, že předložení
žádosti
předchází Záměr
co chceme dělat
(ten
schválí
Zastupitelstvo
obce), požádáme o
zpracování projektové
dokumentace
(schvaluje ZO).
Pak tedy nastoupí
předložený
přehled. Mezitím
proběhne výběr
dodavatele
akce.
Pro
ilustraci
zvolím právě probíhající výsadbu zeleně kolem
DPS a dětského hřiště: projektovou dokumentaci jsme měli
zpracovanou už v roce 2008 a
čekali na vhodný dotační program. Na začátku následujícího
roku jsme ji přepracovali pro
žádost do ROP Střední Morava.
V projektu zde mohl být i mobiliář (altán, lavičky, koše apod.).
Dotaci se v roce 2009 nepodařilo získat. Co se dá dělat?
Přece to nevzdáme - zkusíme
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jinde. Hurá, nová možnost v
dotačním titulu z OPŽP. Jenže
tu jsou jiné podmínky – mobilář
tu být nesmí, ze stromů a rostlin jen ty, které jsou programem
povolené. Potřetí se přepracovává projektová dokumentace.
Žádáme o dotaci – teď očima
přeskočte na okýnka „přehledu“.... V projektu výsadby se
teď nacházíme v sekci „průběžná kontrola“. Blížíme se tedy k
závěru cesty, která trvá téměř
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čtyři roky, ale zdaleka nemáme
vyhráno. Jen se nenechat ukolébat a neudělat žádnou chybu.
Teprve po všech kontrolách,
které proběhnou zdárně, se
můžeme poplácat po rameni.
No a to bude ještě nejmíň rok
trvat...
Tímto článkem jsem jen chtěla vysvětlit, proč věci neodsýpají
jak bychom si představovali.
Mgr. Hana Marášková
starostka
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Hejtman Zlínského kraje ocenil hudebníky.
V pátek 8. dubna 2011 se ve Fryštáku na zlínsku uskutečnil již 8. ročník Valašského setkání dechových
hudeb. Již od 19 hodin se naskytla možnost milovníkům dechovky v kulturním domě města Fryšták si
poslechnout a porovnat koncertní vystoupení dechových hudeb z Moravy, ale i z Čech a Slovenska. Jako
moderátoři tentokrát pořadem provázeli Ivana Slabáková – redaktorka českého rozhlasu Brno a Karel Hegner – profesor brněnské konzervatoře. A tak vděční posluchači tohoto žánru si vyposlechli – Trnkovjanku
a Fryštáckou Javořinu z Valašska, ze Slovácka Vlčnovjanku, z Čech Budvarku a ze Slovenska se této
přehlídky zúčastnila Drietomanka a Maguranka. O kvalitě všech prezentovaných dechovek se není potřeba
rozepisovat. Jejich vystoupení potvrdilo a ohodnotilo vřelým potleskem publikum, které zaplnilo sál.
Nezbytnou součástí tohoto muzikantského večera bylo předání ocenění čtyřem význačným osobnostem, které se ve Zlínském kraji zasloužily o propagaci dechové hudby. Mezi oceněnými za celoživotní
přínos lidové kultuře a umění byl vybrán i náš občan pan Blažej Foltýn.
Dle mého názoru, je v tomto případě ocenění zcela na správném místě. Už pro jeho stálou angažovanost a vytrvalost v tomto oboru lidské činnosti, od dětských let až do dnešních dnů. Po dobu svého působení v dechovce jsem v širém okolí nepoznal žádného dalšího kolegu - muzikanta, který by s takovým
přehledem ovládal hru na několik dechových nástrojů jako on, včetně praktické znalosti hudebního partu
a hudební „gramatiky“.
Značným přínosem pro naši dechovku byla vždy jeho velká snaha a priorita výchovy mladých muzikantů. Tím vlastně u nás zachytil porevoluční opadající zájem o dechovku mezi mládeží, ovlivněnou
rozhlasem a televizí.
Naši mladí odchovanci dostali hned v začátcích výuky na hudební nástroj takové základy hudební
nauky, že měli na čem spolehlivě stavit a staví na něm dodnes. Interpretují a hrají na solidní úrovni a jsou
zváni do okolních špičkových dechových souborů. Že to není nadsázka, svědčí slova uznání vedoucího
Zlínské dechovky mladých p. Libora Mikla, který při žádosti zda by mohli naši hoši navštěvovat zlínskou
dechovku se vyslovil: „z Topolné bereme všechny“! Inu, to mluví za vše!
Proto spolu s ostatními vyznamenanými kolegy byl náš spoluhráč p. Blažej Foltýn vybrán, aby mu
byla hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem předána Pamětní medaile, děkovný list a knižní dárek jako
výraz poděkování za rozvoj a udržení tradic vesnické kultury v oblasti dechové hudby.
Blahopřejeme!
Fr. Samsounek
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Ocenění za práci pro kostel.
V sobotu 7. května 2011 při příležitosti poutě ke
sv. Janu Sarkandru se v katedrále sv. Václava v
Olomouci uskutečnil slavnostní akt – předání ocenění vybraným osobám z olomoucké arcidiecéze
za dlouholetou službu církvi. Z naší farnosti byli
navrženi a zúčastnili se pánové: Antonín Šácha z
Bílovic, Milan Hruboš z Kněžpole a Rudolf Rozsypálek z Topolné.
Slavnostní mše sv. byla zahájena v 10 hodin, a
koncelebroval ji sám arcibiskup Jan Graubner za
hudebního doprovodu dechové hudby a smíšeného pěveckého sboru při katedrále. V závěru bohoslužby byl každý účastník vyzván, aby se dostavil k
p. arcibiskupovi, který mu předal knižní dar, medaili
a písemné ocenění jako projev uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou práci pro církev a zvláště za
dlouholetou a obětavou službu kostelníka. V zaplněné katedrále bylo tak oceněno více jak 100 osob z
celé diecéze.
Po skončení oficialit následovala průvodcovská prohlídka arcibiskupského paláce, který po dvouleté
rekonstrukci teprve v dubnu t.r. byl otevřen veřejnosti.
Návštěvníci mohli ocenit bezbariérovou prohlídku této zajímavé památky - např. knihovnu s 12 tisíci
svazky, zlatý, červený a zelený sál s dvoranou. Nutno podotknout, že vše bylo opraveno z Evropských
fondů. Proto je toto sídlo olomouckého biskupství v sezóně otevřeno pro veřejnost denně od 10 – 17
hodin.
Potom ve velkém sále bylo pro účastníky slavnosti přichystáno malé pohoštění, a posléze se vydali
domů. Mikrobus, který řídil p. farář Jiří Walczak se však ještě zastavil ve dvou farnostech. Nejdříve v Dubu
n. Moravou a potom v Troubkách, kde v současnosti působí náš známý P. Radek Sedlák.
Na obou místech bylo co shlédnout. Zvláště v Dubu, kde probíhá přestavba hospodářského stavení na
víceúčelový sál, a v Troubkách se také provádí stavební úpravy. Ostatně po listopadu 1989 to není žádná
výjimka. Aktivitám farníků se dnes žádné meze a překážky nekladou.
A tak se účastníci tohoto sobotního „výletu“ včetně rodinných příslušníků vrátili domů v pořádku a s
dobrým pocitem, že zase smysluplně prožili Den, který jim byl dán.
Fr.Samsounek
Víte že:
- Od poloviny ledna t.r. se v dolní části katastru naší obce na čas usídlilo dost velké hejno labutí. Někdy
v počtu až do 30 kusů jsme je vídali u Štěrkáče a na přilehlých polnostech, a to až do konce měsíce
dubna.
- Byla zčásti opravena kaplička sv. Anny na Padělcích k Napajedlům. Zvláště dřevěné prvky musely být
vyměněny. Výměnu okna a vyřezávané lomenice krovů pod dohledem památkářů provedla firma p.
Vlastimila Bureše a opravu financovala obec, dle litery zákona.
- Na komínovém tělese firmy Bohemia transport s.r.o.(bývalá kasárna) se počátkem měsíce května usadila čapí rodinka. Je to po mnoha letech zase jedna ze zajímavostí, jak se příroda obnovuje. V průběhu
každého dne slyšíme hlasité klápání čapích zobáků, které se ozývá po blízkém okolí. Kdysi tomu tak
bývalo na staré vrbě u Staré školy. Ale to už si pamatují skoro jen pamětníci.
- Při výkopu pro vodovodní přípojku (před kostelem) se u nás nenadále objevili archeologové. Prohledávali vykopanou zeminu a našli zde několik střepů keramických nádob, odhadem stáří z 13. a 14.
století.
Redakční rada.
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Zapomenutý rodák
František Hrbáček – Vrla
Magistr zvěrolékařství
V různých encyklopediích je uváděn mezi významnými rodáky z Topolné u Napajedel
veterinář František Hrbáček - Vrla. Protože takové příjmení se v Topolné nikdy nevyskytovalo bylo záhadou kdo to byl. Pátral jsem v matrikách a tam je záznam o křtu. 11.
února 1871 se v Topolné na č. 135 narodil František Josef Hrbáček. Byla to v té době
hospoda ve vlastnictví židovské rodiny Háhnů. Otec není uveden, matka je Františka,
narozená 26.6.1845 ve Zlíně na čísle 35, dcera Tomáše Hrbáčka, obuvníka ze Zlína a
jeho manželky Františky, dcery obuvníka Václava Kašpárka ze Zlína. Za kmotry mu byli
Josef Čechmánek (z gruntu) a jeho žena z Topolné. Později je v matrice připsáno, že na
základě přípisu Okresního soudu v Uh. Hradišti přijal Františka Hrbáčka za vlastního v
jeho 15. letech MUDr. František Vrla obvodní lékař ze Zlína a tím získal František Hrbáček další příjmení Vrla. Protože byl velice nadaný nechal ho zámožný lékař vystudovat.
Další informace jsem získal z odborného zvěrolékařského časopisu Zvěrokruh od MVDr. Ludvíka
Mikošky.
V letech 1881 – 1887 studoval na Reálném gymnáziu v Přerově. Po maturitě absolvoval Vyšší hospodářskou školu v Přerově. Potom studoval zvěrolékařství ve Vídni a zde v roce 1892 získal zvěrolékařský
diplom. Působil jako zvěrolékař v Přerově, později v Kojetíně. V roce 1901 složil na Vysoké škole zemědělské ve Vídni zkoušku pro učitele na hospodářských školách. Dal si za cíl zvelebovat chovy hospodářských zvířat. Byl jmenován „kočujícím učitelem Českého odboru Zemědělské rady v Brně“.
Měl rozsáhlé odborné vědomosti, které si rozšiřoval studijními cestami v Bavorsku, Tyrolsku, Nizozemsku, Belgii, Švýcarsku a Francii. V roce 1901 získal místo inspektora chovu dobytka. Přednášel, pořádal
kurzy o zásadách úspěšné práce v zemědělství a chov dobytka je základem ekonomické prosperity.
Neopomíjel zdůrazňovat nezbytnost dodržování hygienických zásad. Byl velice aktivní v organizování a
pořádání výstavních trhů hospodářských zvířat.
Rozsáhlá byla jeho publikační činnost. Psal články do mnoha odborných časopisů, zvláště do Chovu
hospodářských zvířat, kde byl hlavním redaktorem. Vedle toho vydal vlastním nákladem kolem dvaceti
brožur zaměřených na chov a nemoci hospodářských zvířat.
Za svou rozsáhlou činnost byl jmenován členem Československé akademie zemědělství a v roce 1920
mu udělil Moravský zemský výbor titul zemědělský rada.
V roce 1931 při odchodu do penze byl jmenován vrchním zemědělským radou. V té době žil trvale v
Brně, kde zemřel 13. května 1944.
Obec Topolná může být právem hrdá na svého významného rodáka.
Augustin Knot
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Základní škola
Školní výlet

Školní výlet je vždy spjat s koncem školního roku. A tak i ten náš den D – den výletu konečně nastal.
Ve čtvrtek 16.6. jsme se vypravili autobusem I., II. a III. třída do oblasti Hostýnských vrchů. Zde jsme
navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, které leží v malebném údolí řeky Bečvy v lázních Teplice nad
Bečvou. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14°C. Jejich
krásou a poutavým vyprávěním paní průvodkyně jsme byli všichni uchváceni. Blízko jeskyní se nachází
nejhlubší propast České republiky „Hranická Propast“. Celková hloubka je tedy zatím -289,5 metru, dna
dosud nebylo dosaženo. Je to nejhlubší propast ve střední Evropě. Nechybělo ani společné foto. Autobusem jsme se odtud přepravili na nedaleký hrad Helfštýn. I když se jedná jen o trosky hradu, jenž jsou
nyní postupně rekonstruovány, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Prohlédli jsme si zdejší mincovnu a jedny z prvních dopravních prostředků - velocipedů. Na nádvoří jsme dokonce shlédli práci a dílo
opravdových uměleckých kovářů. S Helfštýnem jsme se rozloučili překrásným výhledem do okolí z hradní
rozhledny. Domů jsme se vraceli nabyti plni krásných dojmů a veselých zážitků.
Mgr. Ivana Stolaríková

Praha

Tento výlet se mi líbil nejvíce
ze všech. Na nádraží v Otrokovicích jsme měli - čtvrťáci a páťáci sraz a šli na vlak. Nastoupili jsme
a pomalu jsme vyjeli.
Když jsme byli v Praze,
vystoupili jsme a přesunuli se na
metro. Jeli jsme také tramvají. Až
na Pražský hrad. Šli jsme si ho
prohlédnout. Byl tam velký Vladislavský sál s krásně zdobeným
stropem. Ve dvou malých místnůstkách byly erby rodů. Pomalu
jsme šli po točitých schodech do
místnosti, kde proběhla první a
druhá defenestrace. Vyšli jsme po
jezdeckých schodech na nádvoří
před katedrálu sv. Víta. Byla to krása. Jsou tam hrobky Jana Nepomuckého, Otakara II., sv. Václava.
Vyšli jsme ven z katedrály do Nerudovy uličky. Byl tam dům U dvou slunců a U tří housliček. Vyšli
jsme na Karlův most, kde je 30 soch. Za ním byla Prašná brána, kterou se vstupovalo na Staroměstské
náměstí. Na něm jsme viděli orloj. Na Václavském náměstí jsme se ještě vyfotili u sochy sv. Václava a šli
jsme na nádraží. Byl to krásný výlet.
Žaneta Chybíková , 4.třída
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Besídka pro maminky očima dětí
Letos připadl Den matek na neděli 8.5. Abychom maminky potěšili, připravili jsme jim překvapení.
V pátek odpoledne 6.5. jsme přišli do školy. Jakmile jsme byli všichni, začala besídka. Paní učitelka
přivítala maminky básní od J. Seiferta, a dále jsme pokračovali my, svými básničkami a písničkami. Na
konci vystoupení jsme se uklonili a maminky nás odměnily potleskem. My jsme jim předali dárečky, přáníčka a růže. Potom jsme se pustili do občerstvení, které nám každá maminka přichystala. Nabídli jsme i
jim. Pak jsme vyhodnotili občerstvení a tomu nejlepšímu jsme dali bod, spočítali je a čtyři maminky, které
měly nejvíce bodů získaly diplom za pečení.
Potom byly soutěže. Samozřejmě s odměnami! Pak jsme si hráli a maminky si povídaly. Nakonec jsme
se všichni v dobré náladě rozešli.
Lucie Cahelová a Lucie Krátká, 2. tř.

Ohlédnutí za „STOVKOU“
Školní rok 2010/2011 je pro topolskou školu minulostí. Děti si užívají většinou zaslouženého prázdninového volna a jsou rády, že dočasně nemají
školní povinnosti. Ale i pro ně byl tak trošku rokem výjimečným. Pilně se
podílely na oslavách 100 let školy. A nejen díky žákům se podařilo tento
důležitý milník v historii topolského školství důstojně oslavit. Ráda bych
tedy ještě jednou poděkovala sponzorům doprovodných akcí za finanční
podporu a to sice firmám: BOHEMIA transport, TOPAGRA, TOPEK, ReZeT,
DUDA Zdeněk – stavebnictví, ROMAX CZ s.r.o., MT SERVIS s.r.o. Šarovy,
TOPOLSKÁ HOSPODA, KOVOVÝROBA HORÁK, KLÍČOVÉ CENTRUM
Marek Nohal, Iveta*Lubomír*Markéta LEKEŠOVI a HOSPODA U HUBERTA.
Zvláštní poděkování patří Obecnímu úřadu Topolná, který nás podporuje nejen finančně, ale byl a je vždy ochoten a nápomocen při organizaci a
technickém zabezpečení nejrůznějších akcí a projektů po celý školní rok.
A co se týká vybavení školy? Díky NADACI Děti-kultura-sport jsme mohli pořídit velkou venkovní trampolínu a spoustu psychomotorických a tělovýchovných pomůcek. Finance z projekt EU Peníze do škol, do
kterého jsme se zapojili, zase přispějí k vybavení školy např. počítačovou a interaktivní technikou.
Velký dík patří též aktivním maminkám z Klubu rodičů, které se ve svém volném čase podílí na přípravě
a realizaci akcí jako např. Vánoční a Velikonoční dílničky, Ples Klubu rodičů, Slet čarodějnic, Závěrečný
táborák, …. . Bez SDH bychom si zase nedokázali už ani představit Dětský den, který pro děti každoročně
spoluorganizují v Bůrovcích. I oni si zaslouží poděkování.
Jsou to jen střípky ze školy, ale mají jedno společné – vstřícnost a ochotu lidí nezištně pomoci nebo se
na něčem pozitivním podílet. Proto přeji naší škole do té druhé stovky, aby takových lidí bylo co nejvíce.
Mgr. Jana Gregorová

ZŠ Topolná má bronz
Žáci čtyř desítek základních a mateřských škol z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Hodonín soutěžili od března do června 2011 ve sběru starého papíru. Soutěž organizovala společnost Sběrné suroviny
UH, s.r.o. V kategorii sběru papíru v přepočtu na jednoho žáka se ZŠ Topolná umístila na krásném 3.
místě. Celkem děti nasbíraly pro naši školu neuvěřitelných 8 160 kg. Poděkování patří také rodičům žáků
a učitelům za spolupráci a podporu při motivaci dětí ve sběru odpadového papíru, jehož další zpracování
pomůže odlehčit životnímu prostředí v našem okolí.
Vedení ZŠ
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Z mateřské školy
Pomalu se blíží konec školního roku a to vždy nastává doba, kdy s dětmi jezdíme na výlety. Letos
bylo výletů hned několik. Ten první byl už v měsíci dubnu. Jeden den nešel el. proud a tak se nabízelo
řešení. Děti z Lišákova měly naplánovaný muzikál , pozvala je škola, a děti z Medvídkova –vyrazily na
výlet. Ale kam? Nakonec padlo rozhodnutí, do ZOO Hodonín, ale vlakem. Je to cesta dlouhá, kdoví, jak
to zvládneme. Ale jízda vlakem…Nejdříve to byly sice trochu nervy, jak nám budou navazovat autobusy
a vlak.Ale kupodivu k žádným kolizím nedošlo. ZOO v Hodoníně je sice malá, ale nám úplně stačilo vidět
zvířátka a hlavně, jeli jsme vlakem. Všechno jsme perfektně zvládli, děti byly úžasné a na jízdu vlakem
určitě nezapomenou.
Ve školičce máme již zaužívané, že vždy vyrazíme na výlet celá škola a tak se i stalo. Tentokrát jsme
nic neriskovali a vyjeli už v květnu, kdy je počasí ještě celkem stálé a není horko. Cíl - ZOO Lešná. Kam
taky jinam, je to krásná zahrada, každý rok se v ní něco změní a dětem jsou zvířátka velmi blízká. A opět
proběhlo vše bez problémů. Až je s podivem, kolik energie mají některé, byť vzrůstem malé, děti.
Děti z Lišákova se vydaly ještě na jeden výlet.
Vydaly se do Bílovic na chatu k p. učitelce. Jednu cestu jely autobusem. Na chatě se dostatečně
posilnily, v cukrárně si daly ještě jednu dobrotu a
vyrazily zpátky, ale tentokrát po svých. Byl to pro
ně velký zážitek jít cestou, kterou určitě ještě s rodiči nešly. Ale zvládly to. Je to návod pro rodiče, jak
dětem zpestřit prázdniny. Batoh na záda, krátká trasa a zážitků je spousta.
Blíží se prázdniny a tak přejeme všem dětem
spoustu zážitků z cest a spoustu sluníčka.

Poděkování
Ředitelství mateřské školy děkuje p. Zetíkové,
která se zapojila do soutěže LEGA a vyhrála pro
mateřskou školu stavebnici v hodnotě 20 000,Kč. Výhra byla vázána na školu, kterou si výherkyně vybere. Nejdříve jsme tomu moc nevěřili,
ale stavebnice došla a těší se od září na všechny
děti. Máme velkou radost a jsme velmi mile překvapeni, že i v této době se na nás usmálo štěstí.
Děkujeme.
učitelky MŠ
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Setkání vojáků z vysílačky po 45 letech
V sobotu 11. 6. 2011 se
uskutečnilo setkání bývalých
vojáků, kteří v letech 1966-69
konali vojenskou základní službu právě v naší obci. Takovou
akci není jednoduché uskutečnit, protože život nás rozházel
nejen po republice, ale také i
do zahraničí.
Tento sraz se povedl díky
několika nadšencům a do
poslední chvíle jsem nevěřil,
že se to podaří. Nakonec to
vyšlo a přijeli nejen bývalí vojáci základní vojenské služby, ale
i staršina roty Dr. Milan Gramblička ( ten dokonce ze Slovenska ). Sraz začal před branou
do vysílače, kde jsme si porozprávěli jak to bylo v r. 1968, kdy
nás přepadly sovětské tanky a
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naši jednotku odzbrojily. Pak
jsme se přemístili na prohlídku
objektu vysílače, kterou nám
zařídil pan František Čechmánek a touto cestou mu chci za
to poděkovat. Ve vzpomínkách
jsme si připomněli, jak radosti
tak strádání, které jsme v těch
letech prožívali. Samozřejmě
od té doby se mnohé změnilo,
ale základní objekty dodnes
stojí. Po prohlídce jsme se přemístili do Topolské hospody na
slavnostní oběd.
V dalším programu jsme
měli
návštěvu
památných
domů 90 a 93, kterou nám zařídil pan Augustin Knot, za což
mu také děkujeme. Poté jsme
setrvali v další vzpomínkové
besedě, která po tolika letech
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nebrala konce. Zjistili jsme,
že všichni neměli to štěstí se
dožít takového mimořádného
srazu a to, že z ročníku 196668 nežije 5 příslušníků a o rok
mladší dokonce 6. Ale byly také
příjemné vzpomínky na akce
našich fotbalistů pod hlavičkou
„Dukla Topolná“ dokumentované dobovými fotografiemi.
Toto setkání se nesmírně
povedlo a velmi těžko jsme
se ve večerních hodinách rozcházeli. Pokud nám to zdraví
dovolí, podobný sraz chceme
v příštích letech opět uskutečnit a věříme, že se nám podaří
objevit další kamarády, kteří se
jistě rádi připojí.
Stanislav Pekař
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Připomínky občanům:
• Na základě žádostí občanů jsme přehodnotili „ hraní do místního rozhlasu k jubileím“ a opět budeme
hrát na přání občanů. Tímto se omlouváme těm, kteří tuto službu nemohli využít.
• Žádáme majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli exkrementy. Obzvlášť nechutně se vyjímají v
nově vznikajícím parku kolem DPS.
• Pálící dny jsou pondělí a čtvrtek. To neplatí pro PET lahve – ty nepálíme nikdy! K úklidu tohoto odpadu slouží kontejnery a pytlový sběr. Pytle si můžete zakoupit v kanceláři OÚ.
• Žádáme, abyste PET lahve do pytlů i kontejnerů sešlapovali.
• Zájemci o účast v krojovaném průvodu Slavností vína v UH se mohou přihlásit
1.- 12. 8. 2011 v kanceláři OÚ.
• Společenská komise začíná s výpůjčkou nádobí na různé oslavy a akce. Provozní doba pondělí, středa od 14,30 h – 16,30h na OÚ. Informace na tel. 572 508 621 nebo 776 015 141.

Plánované akce
Červenec
9. 7.
16.7.

10. ročník „ Topolský tuplák“
2. ročník turnaj v kopané „ O pohár starostky“

Srpen
5. – 7. 8.

Motosraz Nová Topolná

Září
10. – 11. 9.
24. – 25. 9.

Slavnosti vína
Václavské hody

Společenská kronika
Duben - červen
v dubnu:
50 let
60 let
70 let
75 let

Bednařík Václav
Berecková Věra
Šlajferčíková Jiřina
Mizera Vlastimil
Polášková Bohumila

v květnu:
50 let
60 let

70 let
75 let
80 let
v červnu
50 let
70 let
75 let
80 let
85 let
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Borusík Zdeněk
Postava Miroslav
Nagyová Jiřina
Dohnalová Božena
Gajdošíková Ludmila
Marková Zdenka
Knotová Jiřina
Mikulková Emilie

Janeček Pavel
Vávrová Pavla
Burešová Marie
Lapčíková Ludmila
Hlavačka Vlastimil
Hoferková Marie

Život v Topolné
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Diamantové svatby oslavili manželé
Marie a Josef Ptáčkovi

Jarmila a Bohumil Koppovi

Anna a Stanislav Dohnalovi

Zlatou svatbu oslavili manželé
Jaroslava a Jaroslav Hrdinovi

Vítání občánků
Michal Neumann, Natálie Turečková, Jan Úlehla
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Kaplička sv. Anny
V minulých dnech byla dokončena výměna historického okna a ostatních ozdobných dřevěných prvků
na kapličce sv. Anny na Padělkách k Napajedlům.
Kdy byla kaplička postavena není známo. První
věrohodný údaj je z roku 1818 z farní kroniky, kde
je sepsán seznam církevních památek v jednotlivých
obcích farnosti. Tam je v Topolné uvedena kaple rozměru 1 sáh (asi 4 m2 ) k Napajedlům. Tím je vyvrácen
údaj uvedený v kronice obce, že kaple byla postavena v roce 1850 na poděkování za to že celá dědina
při velkém požáru nevyhořela.
Původně stála v panských polích za vesnicí směrem k Napajedlům. V roce 1925 byly pozemky statku
rozděleny na stavební parcely a kaplička která stále
několik metrů v poli byla v důsledku stavby ohrožena
sesutím. Proto bylo rozhodnuto kapličku rozebrat a
nově postavit před domy blíže k silnici. Podle vyjádření Státního památkového úřadu v Brně musela
být postavena věrná kopie původní kapličky. Proto je
dodnes na kapličce letopočet 1925. V kapličce byla
umístěna dřevěná polychromovaná plastika svaté
Anny s malou Pannou Marií, která byla po restaurování umístěna do kostela. Podle odborného vyjádření pochází s renomované řezbářské dílny a její stáří
je odhadováno na polovinu 18. století. U kapličky se
v minulosti konávalo v předvečer svátku svaté Anny
(26.července) modlitební setkání věřících.
Augustin Knot

Jarní sezona 2010-2011
Nastává léto, doba dovolených, školních prázdnin a
s nimi zakončení fotbalových
zápasů.
Fotbalová sezóna 20102011 měla příchuť fotbalového postupu do vyšší soutěže.
Po loňském třetím místě, kdy
soutěž ovládlo Kněžpole „B“ a
v posledním kole nás z druhé
příčky sesadily Kunovice, jsme
si dali za cíl v této sezóně soutěž vyhrát. Ale letos nám stály
v cestě fotbalově ambiciózní Kunovice, které nenechaly nikoho na pochybách kdo
se popere o postup do okresní soutěže. Podzim nám vyšel
náramně, byli jsme druzí za
Kunovicemi, které nás porazily
a druhou prohru nám uštědřily
Mistřice v domácím prostředí.
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Jinak jsme všechno vyhráli.
Zimní příprava - důležité to
období před nadcházející jarní
sezónou nám nevyšla jak bychom si ji představovali. Důvody byly prozaické, trénování
bolí a je spoustu jiných lákadel, při kterých se člověk tolik
nenaběhá a nebolí celé tělo, je
pohodlnější sedět doma a nic
nedělat.
Jarní sezóna přes všechny
problémy byla vcelku úspěšná, i
když jsme na vytyčený cíl nedosáhli. Dlouho mužstvo Kunovic
provázel strach z topolského
oddílu, a když jsme dokonce
na jejich půdě za velké podpory
našich diváků remizovali, postup
zůstával stále otevřený.
Jak hráči přistupovali k zimní přípravě, tak se to projevova-
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lo s přístupem k zápasu. Pokud
docházka byla na úrovni, od
toho se odvíjel i zápas. Nehrál
se oslnivý fotbal, ale vyhrávalo se, z toho byly zápasy, které jsme si přetrpěli od začátku
až do konce. Nemá cenu se
vymlouvat na zraněné, směny
a zaneprázdnění, hlavní příčinou je nezájem o kopanou.
Sezóna byla ukončena pěkným
druhým místem za Kunovicemi,
před třetím mužstvem z Mistřic.
Závěrem bych chtěl dodat, že v
příští sezóně se pokusíme opět
atakovat nejvyšší příčky tabulky
s úmyslem postoupit do okresní soutěže. Aby se nám splnilo přání postoupit v roce, kdy
topolská kopaná oslaví 80let
svého trvání. Přání je jedna věc
a realita druhá, kdyby záleželo
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jenom na výboru a trenérovi,
tak již postupujeme, ale vše
bude záviset na přístupu hráčů - hlavně těch mladých, co
budou ochotni obětovat něco ze
svého volného času a věnovat
se fotbalu. Marné jsou pokusy
bývalého vedoucího dorostu, S.
Zelinky a výboru dát dohromady mládež, která bude ochotna prezentovat dorostenecký
topolský fotbal. Z důvodu nezájmu se opět dorost nepřihlásí do
nové soutěže, pokud se nestane zázrak, který by mládež přitáhl zpět ke kopané.
Tak jako každý rok, tak i
letos se fotbalový oddíl potýká
s nedostatkem peněz, je třeba zvážit každou vynaloženou
korunu kam investovat. O to
více se cení práce, kterou
jsme schopni udělat svépomocí. Tento rok jsme si dali za
úkol připravit se na rok příští,
který je rokem výročí topolské
kopané. Budeme slavit 80 let
jeho založení. Pracujeme na
přípravě fotbalového areálu
(nátěry zábran, nové ochranné sítě, nové zábrany na tr.
hřišti a branky, úpravy šaten,
nové lavičky a další), abychom
byli na oslavy řádně připraveni. Mnoho pracovního úsilí a
peněz nás budou stát úpravy
šaten, ve kterých jsme znovu začali budovat hráčskou

klubovnu, která byla dříve její
součástí. Též travnatá plocha
hřiště zabírá spoustu práce
(sečení, hnojení, vertikutace,
propichování, zavlažování) i
okolí travnatých ploch, se kterými nám pomáhají pracovníci
obecního úřadu. Počasí nám
letos přeje na dešťové srážky,
kdy nemusíme tolik postřikovat,
ale přesto jsme si zažádali o
dotaci „Zelený trávník“ na umělé zavlažování, bez kterého se
dobrý trávník neobejde. Hřiště
se snažíme co nejvíce využívat,
zlákat zájemce o fotbal na jeho
využití. V dubnu proběhl mini

turnaj v hledání fotbalových
nadějí, v červenci připravujeme
„Topolský tuplák“ a turnaj „O
pohár starostky obce“ .
Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům, divákům, sponzorům, funkcionářům a všem
fotbalovým přátelům, kteří se
starají o chod oddílu. Zvláštní
poděkování patří všem, kteří
nám pomohli v divácké soutěži
vyhrát nemalou finanční částku
pro náš klub.
S pozdravem: Sportu zdar,
fotbalu zvlášť.
Petr a Oldřich
Poláškovi

HODNOCENÍ ŽÁKOVSKÉ SEZÓNY 2010/11
U našich žáků jsme si v
poslední době zvykli, že obsazují vrchní příčky tabulky své
soutěže. Nejinak tomu bylo i
letos, ale umístění mohlo být
ještě o něco lepší nebýt špatné podzimní části soutěže. V té
jsme obsadili 4. místo s bilancí 5 výher, 1remíza, 2 prohry
a ziskem 16 bodů. Důvodem
zhoršených výkonů byly absence několika hráčů v důležitých
utkáních způsobené hostováním v týmu vyšší soutěže a
dlouhodobým zraněním.
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V jarní části soutěže se tým
k mistrovským zápasům už
scházel v lepší sestavě než
na podzim, což se projevilo
na výsledcích i ve zlepšeném
projevu hry. Zaváhali jsme
pouze v sousedském derby v
Kněžpoli, kde jsme prohráli 3:0
po paradoxně jednom z nejlepších výkonů, které jsme v této
sezóně předvedli. Jinak se na
jaře nenašel další tým, který by
nás dokázal obrat byť o jediný
bod. Po odstoupení Polešovic
ze soutěže nám byly odpočí-
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tány 3 body z podzimní části,
ale to postihlo i ostatní týmy. V
konečné tabulce jsme se posunuli o jednu příčku na konečné
3. místo se ztrátou 5-ti bodů
na první Kněžpole a 1 bodu na
druhé Mistřice.
Nejlepším střelcem týmu se
stal Jakub Foltýn se 35-ti góly.
Poděkování však patří všem
hráčům, kteří se zapojili do
uplynulé sezóny, obzvláště pak
pětici hráčů ročníku 1996, kteří
končí v kategorii žáků.
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Kolečkiáda

Kolečkiáda

Pietní akt k
výročí osvobození obce

Pálení čarodějnic
Beseda J. Knichal

Setkání u kame?
Stavění máje

Setkání pod Lipů
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